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vtbKultuur Mechelen organiseert culturele activiteiten 

in jouw buurt, soms zoeken we het ook wat verder ... 

Bekijk de webversie 

 

KULTUURFLITS MECHELEN 
 

 

 

Het aftellen naar onze 100ste verjaardag en nieuwe naam is begonnen. Op 29 januari 2022 

blazen we 100 kaarsjes uit en wordt onze nieuwe naam bekend gemaakt! 

 
Onze volgende Kultuurflits, website en facebookpagina worden in een nieuw kleedje gestoken. 

Ook onze mailadressen worden aangepast. 

 
Geen nood als ons huidig adres nog in uw adressenboekje staat. De mails worden nog tijdens 

een bepaalde tijd doorverwezen naar het nieuwe adres. We informeren jullie later nog wel alles 

over het hoe en wat. De nieuwe lidkaarten, die nog tot einde december 2022 geldig blijven, 

ontvangen jullie in de loop van de maand februari. 

 
Wat niet wijzigt, is onze service naar jullie toe. We gaan er nog meer dan anders zorgen voor 

leuke uitstappen, bezoeken, activiteiten. 

 
We hopen jullie te ontmoeten op één van onze activiteiten. Alvast veel leesgenot en tot later. 

 
Het vtbKultuur Mechelen-team 

 
beeld: © Amazon 
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'Uitbundig Verleden' in het Hof van Busleyden + aansluitende wandeling 
Zaterdag 12 februari 2022 • max. 15 deelnemers 
We starten deze namiddag met een gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Uitbundig 

verleden’ en wandelen nadien nog de stad in. We sluiten af met een drankje in Lumière. 

 
Teruggrijpen naar het verleden, het is iets van alle tijden. Net als vandaag was geschiedenis 

ook in de negentiende eeuw populair. Het is de eeuw waarin verschillende nieuwe naties 

ontstaan en andere zich sterker gaan profileren op het internationale toneel. Tijdens de 

Romantiek groeit een hernieuwde belangstelling voor de Bourgondische hertogen, van Filips de 

Stoute tot de roemrijke Keizer Karel. 

 
Zo treden de vijftiende- en zestiende-eeuwse Bourgondische vorsten in verschillende Europese 

landen opnieuw op de voorgrond. Als de aartsvaders van de Lage Landen verschijnen ze op 

schilderijen, in de literatuur en beeldhouwkunst. Maar het beeld van de vorsten verschilt sterk 

van land tot land: wat vertellen ze ons over de negentiende-eeuwse visie op het verleden? En 

over de manier waarop wij vandaag omgaan met onze geschiedenis? 

 
In Uitbundig Verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen kijk je vanuit een 

hedendaagse context, met een kritische blik en een veranderend perspectief naar het verleden. 

Daarna maken we een stadswandeling die aansluit bij de tentoonstelling. We bekijken hoe 

Mechelen in de 19de en begin 20ste eeuw de pracht en praal van de Bourgondiërs laat 

herleven in haar monumenten. 

 
De standbeelden van 'ons Margriet' en Keizer Karel, ja zeker maar er is zoveel meer. 

Ga mee op zoek naar de sporen van de andere Bourgondiërs, soms opvallend, soms subtiel 

aanwezig in het straatbeeld. 

 
• PRAKTISCH 

Locatie: Mechelen – Hof van Busleyden 

Aanvang: 14 uur 

Kostprijs: leden: € 25 (gids museum, inkom museum en stadsgids inbegrepen); 

Niet-leden: € 30 (gids museum, inkom museum en stadsgids inbegrepen) 

Inschrijven: mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Mechelen’, + 12/02/2022 + lidnummer. 

Betaling: op rekening BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding: 

'Mechelen' + lidnummer tegen ten laatste 5 februari 2022 

 
foto: © Hof van Busleyden 

 
 

Rit met de mythische Oriënt Express, 
Bezoek aan de Brusselse Kanaalzone 
Zaterdag 19 februari 2022 • 20 deelnemers 

 
In het kader van EUROPALIA TRAINS & TRACKS 

bezoeken we in de voormiddag de tentoonstelling ‘Oriënt 

Express – Mythisch, Luxueus, Belgisch!’ 

 
Na ons bezoek nemen we de trein naar Brussel-Noord 

om na de lunch de Kanaalzone te verkennen. 

mailto:mechelen@vtbkultuur.be
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Bij de Oriënt-Express denken we aan luxe, avonturen, 

intriges en exotische ontdekkingen. 

 
Een mythe die blijft voortbestaan, in stand gehouden door 

literatuur en film. 

 
De tentoonstelling buigt zich over de samenleving waarin 

deze legendarische trein ontstond, de belangen die eraan 

waren gekoppeld, de landschappen die de trein 

doorkruiste en de fantasieën die hij opwekte, maar ook 

wat er zich achter de schermen afspeelde van dit 

symbool voor reizen en luxetoerisme. 

 
 
 

 

Heel uitzonderlijk werden twee originele rijtuigen naar Brussel overgebracht en opengesteld 

voor het publiek, dat deze buitengewone trein zo ook fysiek kan ervaren. 

 
We lunchen in de Gare Maritime – Food Market. Te vergelijken met de Vleeshalle in Mechelen 

of La Boqueria in Barcelona. Je beslist zelf wat je eet of drinkt. 

 

 
In de namiddag verkennen we met een gids de Kanaalzone die aan een nieuwe dynamiek 

begonnen is. Binnen het gebied van Tour & Taxis ontdekken we de nieuwelingen: het gebouw 

van de Vlaamse Overheid en de totaal vernieuwde Gare Maritime. 

 
Daarna volgen we ‘het water’ doorheen Brussel: van het kanaal, langs de oude middeleeuwse 

dokken en haven tot aan de Zenne. We eindigen op de Grote Markt. 

 
• PRAKTISCH 

Locatie: Schaarbeek en Brussel 

Aanvang: 8.45 uur in het Station van Mechelen 

Kostprijs: Leden: € 35 (excl. trein en lunch); Niet-leden: € 45 (excl. trein en lunch) 
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Inschrijven: mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Schaarbeek en Brussel’, + 19/02/2022 + 

lidnummer. 

Betaling: op rekening BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding: 

'Schaarbeek en Brussel' + lidnummer tegen ten laatste 5 februari 2022 

 
foto Gare Maritime: © Monumentaal.com 

 

 

 

'In de voetsporen van Georges Lemaître' (Leuven) 
Zaterdag 5 maart 2022 • 20 deelnemers 

 
De Leuvense priester-professor Georges Lemaître leerde ons de Big Bang theorie kennen. Al 

sprak hij zelf liever van het ‘oeratoom’ of het ‘de dag zonder gisteren’ om het begin van het 

universum te beschrijven. Collega's zoals Albert Einstein wilden er niets van weten. Die priester 

probeerde toch maar om het Bijbelse scheppingsverhaal in de wetenschap binnen te 

smokkelen. Maar dertig jaar later, kort voor Georges Lemaître overleed, werd zijn theorie 

definitief bewezen. 

 
We volgen Georges Lemaître op zijn dagelijkse wandeling door Leuven. 

Vertrekken doen we aan het Heilig Geest college waar hij zijn appartement had. Vervolgens 

gaan we naar de St.-Pieterskerk voor het ochtendgebed. Daarna maken we een omweg door 

het stadspark op weg naar het Premonstreitcollege waar Georges Lemaître zijn bureau had. 

Onderweg is er voldoende tijd om kennis te maken met het leven en het werk van Lemaître. 

 
Natuurlijk moeten we stilstaan bij de wetenschappelijke theorie van Lemaître en hoe die 

voortbouwt op het werk van beroemde voorgangers als Newton en Einstein. Maar we willen ook 

weten hoe zijn tijdgenoten naar hem keken: Albert Einstein, Paus Pius XII en Lemaître’s 

studenten. 

 
We verwonderen ons over de manier waarop Georges Lemaître geloof en wetenschap uit 

elkaar kon houden en hoe vanzelfsprekend hij dat zelf vond. Ten slotte bekijken we hoe de 

Katholieke Universiteit zelf met vallen en opstaan leerde om te gaan met de soms moeilijke 

relatie tussen wetenschap en geloof. 

 
Kortom we maken een dubbele wandeling. Eén korte wandeling door het historische 

centrum van Leuven waar de universiteit overal zichtbaar aanwezig is. En daarnaast een 

wandeling door de geest van een briljant geleerde en van daar naar de uiteinden van het 

universum. 

 

Na deze boeiende wandeling hebben jullie nog de gelegenheid om nog wat in Leuven te 

vertoeven of de trein terug naar Mechelen te nemen. 

 

 

 

mailto:mechelen@vtbkultuur.be
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• PRAKTISCH 

Locatie: Leuven 

Aanvang: 10 uur, we nemen de trein in Mechelen om 8.56 uur. 

Kostprijs: Leden betalen € 8 (excl. je treinticket); Niet-leden betalen € 10 (excl. je treinticket) 

Inschrijven: mechelen@vtbkultuur.be met vermelding 'Leuven', + 5/3/2022 + lidnummer. 

Betaling: op rekening BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding: 

'Leuven' + lidnummer tegen ten laatste 27 februari 2022 

 
 

Bezoek vestingstad Heusden 
Zaterdag 19 maart 2022 • 30 deelnemers 

 
Zaterdag 19 maart trekken we de Nederlandse 

grens over naar onze naaste buren. Vlakbij en 

onbekend. Te ontdekken dus! 

 
We vertrekken om 8 uur 's morgens met de autobus 

aan de parking Zandpoortvest (onze vertrouwde 

opstapplaats) naar Heusden. 
 

Heusden is een vestingstad in het centraal noordelijke deel van Noord-Brabant aan de Bergse 

Maas. Heusden lag op de strategische grens tussen verschillende graafschappen en het 

hertogdom Brabant. Mede hierdoor heeft Heusden een vrij roerige geschiedenis achter de rug, 

maar heeft door de eeuwen heen zijn historische karakter toch weten te behouden. 

 
We verkennen met gids een mooi bewaard dorp, één van de weinige waar de vestingswerken 

van Willem van Oranje nog intact en in prima staat bewaard zijn. 

 
We ontdekken de oorsprong en betekenis van het historische gezegde "Heusden mijn, 

Mechelen dijn". 

 
We lunchen in het nabijgelegen dorp Drunen en rijden daarna door naar Giersbergen. Hier 

gaan we op wandel (+-1,5 uur) door het nationaal park De Loonse en Drunense Duinen. Dit is 

het grootste actieve zandstuifgebied van Europa. In de laatste IJstijd bliezen de poolwinden 

zand vanuit het noorden naar Brabant, waar het in dikke pakketten bleef liggen. Dat zand zorgt 

voor nogal extreme omstandigheden: de bodem is droog en voedselarm. Het verschil in 

temperatuur tussen dag en nacht kan oplopen tot wel 50 graden. Dat zorgt voor een unieke 

flora en fauna, die zich hebben aangepast aan de droogte, schraalheid en 

temperatuurschommelingen. 

 
Na een vieruurtje met lokale specialiteit, vertrekken we rond 17.30 uur terug naar Mechelen. 

 
• PRAKTISCH 

Aanvang: Vertrek aan de parking Zandpoortvest om 08 uur 

Kostprijs: leden: € 65 (inclusief autocar – ontvangstkoffie met lokale specialiteit – lunch met één 

drankje – vieruurtje – gidsen); Niet-leden: € 70 (inclusief autocar – ontvangstkoffie met lokale 

specialiteit – lunch met één drankje – vieruurtje – gidsen) 

Inschrijven: mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Heusden’, + 19/3/2022 + lidnummer. 

Na inschrijving ontvang je een keuzevraag voor middagmaal en vieruurtje. 

Betaling: op rekening BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding: 

'Heusden' + lidnummer tegen ten laatste 28 februari 2022 

 
foto Gare Maritime: © Pinterest 

 

mailto:mechelen@vtbkultuur.be
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KnipoogDag Antwerpen: Het Groen Kartier en Het Schipperskwartier 
Zondag 27 maart 2022 • maximum 20 deelnemers 

 

Ons cultureel stadsfestival vindt in 2022 plaats in … 

Antwerpen. Hoe kan het ook anders? 

 
Antwerpen is de plek waar het voor vtbKultuur 100 jaar 

geleden begon. 

 
We keren dus terug naar ‘de roots’. Niet alleen uit 

nostalgische reflex, maar natuurlijk ook om hedendaags 

Antwerpen met z’n vele culturele troeven te ontdekken. 

 
In de voormiddag van 10 tot 12 uur bezoeken we 

begeleid het ‘Het Groen Kwartier, van militair hospitaal 

tot groene oase’. 

 
Je ontdekt hoe het domein van het ‘militair’ hospitaal een 

groene oase midden in de stad werd. Ziekenzalen en 

labo’s werden lofts en appartementen, het centrale 

stookgebouw een ‘coworking place’, de kapel een 

sterrenrestaurant, het klooster een hotel … 
 

Restauratie en nieuwbouw gaan hier perfect samen. Vang een glimp op van een heuse 

dakboerderij of spot een hippe vogel in deze bijzondere biotoop. 

 

 
We rijden met de tram naar de Sint-Aldegondiskaai waar we samen lunchen. 

 
We lunchen op het Eilandje zodat we dicht bij de locatie van ons namiddagprogramma zijn. 

In de namiddag ontdekken we ‘Het Schipperskwartier, de rosse buurt’ 

In de schaduw van de schitterende Sint-Pauluskerk en de MAS-toren ligt een oude havenwijk 

met een maritiem verleden. Enkele jaren geleden startte het stadsbestuur in het legendarische 

Schipperskwartier met de geslaagde heraanleg van een heleboel straten en pleinen. 

Tegelijkertijd begon Stad Antwerpen met een stadsontwikkelingsprogramma dat de 

namaakhandel en de prostitutie aan banden legde. 
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Tijdens deze wandeling herontdek je de wijk. Vandaag is het een gezellige plek met een rijke 

geschiedenis, een prachtig gerestaureerde parochiekerk en een beperkte prostitutiezone. 

 
De KnipoogDag sluiten we om 17 uur af ter hoogte van het Steenplein met een drankje en een 

streepje muziek. Het einde van ons cultureel stadsfestival is voorzien om 18 uur. 

 
• PRAKTISCH 

We bieden deze activiteit aan als pakket. Dit houdt in dat het aanbod ondeelbaar is. Laat ons 

wel iets weten als je een vegetarische maaltijd wenst. 

 
Locatie: Antwerpen 

Aanvang: Vertrek station Mechelen om 9.06 uur – samenkomst om 08.45 uur 

Kostprijs: leden: € 39 (incl. lunch, excl. je treinticket) – niet-leden: € 45 (incl. lunch, excl. je 

treinticket) 

Inschrijven: mechelen@vtbkultuur.be met vermelding ‘Antwerpen’, + 27/3/2022 + lidnummer. 

 
Laat je ook even weten of je een Omnipas hebt? Heel uitzonderlijk genieten nu ook KBC- 

klanten en VAB-leden van het ledentarief. Dit is enkel geldig voor de KnipoogDag! 

 
Betaling: op rekening BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding: 

'Antwerpen' + lidnummer tegen ten laatste 12 februari 2022. 

 
foto Militair hospitaal © Matexi 

foto Sint-Pauluskerk © vtbKultuur 

 

 

 

vtbKultuurpas 2021 gratis verlengd tot 

eind 2022! 

Goed nieuws: De cultuurliefhebbers die in 2021 een 

vtbKultuur-pas kochten worden hiervoor beloond. Er waren 

weinig activiteiten maar we konden toch op jullie steun 

rekenen, waarvoor dank. Deze trouw wordt beloond door een 

gratis verlenging tot eind 2022. 

 
Nog geen vtbKultuur-pas? 

 
Voor 20 euro ben je een jaar lang lid van onze culturele bende. Jouw vtbKultuur-pas is 

bovendien geldig voor alle inwonende gezinsleden en biedt een waaier aan permanente en/of 

tijdelijke voordelen en kortingen op verschillende culturele activiteiten. 

 

mailto:mechelen@vtbkultuur.be
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Je kunt nog altijd je vtbKultuur-pas aanvragen door € 20 te storten op rekeningnummer 

BE90 4066 0651 4132 – vtbKultuur Mechelen, met vermelding Lidgeld 2021. Stuur ons ook 

even een mailtje met je adresgegevens en mobiel nummer: mechelen@vtbkultuur.be zodat we 

jouw vtbKultuurpas kunnen toesturen. 

 
Nog even dit: het gekoppeld lidmaatschap van VAB-leden werd opgeheven in september 2020. 

 

 

Geheugensteuntje 

 
Samen met je inschrijving ontvangen we ook graag de betaling. Je deelname is immers pas 

definitief na betaling. Vergeet ook niet je lidnummer vtbKultuur te vermelden. 

 
Een pakketprijs (bijvoorbeeld: georganiseerd vervoer + bezoek aan een tentoonstelling + lunch 

+ wandeling) is ondeelbaar. Je betaalt dus sowieso voor het héle pakket. 
 
 
 

facebook Website 

 
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. 

 
vtbKultuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring lees je 

welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring werd begin 

2018 aangepast om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving (GDPR – sinds 25 mei 2018 van kracht). Onze 

privacyverklaring vertelt jou ook wat je kunt doen om jouw gegevens te controleren, aan te passen of te laten 

verwijderen. 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ofwel lid bent van vtbKultuur, vrijwilliger bent bij vtbKultuur of op één van 

onze activiteiten of via onze website aangaf dat je op de hoogte wou blijven van onze organisatie en onze 

activiteiten. Je gaf toestemming om hiervoor jouw e-mailadres te gebruiken. 

 
Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je je hier afmelden 

 
Voor een goede ontvangst voegt u mechelen@vtbKultuur.be toe aan uw adresboek. 

mailto:mechelen@vtbkultuur.be
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